
 
 

 PANDEMIRÅDET      ref. 21/00043 
 

Referat fra møte i Pandemirådet Covid-19  
Tid Tirsdag 23. november 2021 kl. 13.30-14.30 

Sted TEAMS 
 
, 
 

f = forfall     √ = møtt Faste medlemmer:  Varamedlemmer / andre:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Berit Løkken Finess V Guro Steine Letting 
Sofie Lund Danielsen 

f 
f 

Aremark, Halden  Kjersti Gjøsund f Eva Cathrin Lindset 
Lasse Henriksen 

v 
V 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Jan Børre Johansen V Barbro Kvaal f 

Moss, Råde, Våler, Vestby Kristian Krogshus V 
 

Sarah Frandsen Gran 
Ingrid Christensen 

f 
f 

Rakkestad, Sarpsborg  Sapna Tarsem Iqbal V Karianne Jenseg Bergman 
Tony Matias Elvegaard 

f 
f 

Fastlege Benny Adelved f Jens Lind-Larsen f 

Fra sykehuset:     

SØ Helge Stene-Johansen V   

SØ Jon Birger Haug F Astri Larsen V 

SØ Odd Petter Nilsen V   

SØ Anne-Kathrine Palacios V Anita Kanestrøm V 
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Sak 201-21 Status fra virksomhetene 
 Moss: Smittetall 724/100’- Scenario 2.Utbrudd på et sykehjem og smitte i en omsorgsbolig. 

 Sarpsborg: Scenario 2. Smittetall- 842/100’. Økende trend – mye i alderen 6-13. Utbrudd ved 
enkelte skoler og ved et sykehjem. God oversikt. 

 Fredrikstad: Scenario 2. Smittetall 588/100’- Økende smittetrend. Hurtigtester 8418 forrige uke 
(ny rekord) 

 Halden: Smittetall 300/100’– litt økende trend (52 smittende). Ukjent 17 %. Utbrudd i Halden 
fengsel.  

 Indre Østfold: Smittetall 666/100’. Betydelig økning. Høyere smittetrykk. Manko på hurtigtester 
– har fått fra andre kommuner. Statsforvalter melder at det kommer nye tester midt i desember. 
Skiptvet 627/100’. Marker – 82/100’ –forventer mer testing når Värmland nå er rødt. 

 Fastleger: Ingen 

 Sykehuset Østfold: 15 CV19-pasinter innlagt i dag. Stabilt. Få barn med RS (3). Er ikke i beredskap 
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Sak 202-21 Status Senter for laboratoriemedisin / testing og analyse  

Testet ca. 5000 prøver. Andel 24,2 pos %. Det er betydelig høyere enn resten av HSØ. Bakgrunnen kan 

være at de som tester positivt på hurtigtest skal ha en bekreftende PCR. Da blir det en selektert 

gruppe som tar PCR. Det satses veldig på utdeling av hurtigtester for å få opp testaktiviteten og da 

blir det også mange positive. 

Sak 203-21 Status grenseovergangene 

Svinesund: Testet 433 – 1 positiv sist uke.  

Ørje: Testet 202 sist uke – 6 positive 

Sak 204-21 Rapport fra kommuner og sykehus på viktige parametere for å vurdere 
status og eventuelle tiltak  

Kristian har laget skjema for rapportering i Google Forms. Lenken legges i innkallingen og 

kommunene kan fylle rett inn i skjema. Fredrikstad tar ansvar for å vise excelskjemaet under møtet, 

og den enkelte kommune kommenterer selv egne tall fra rapporten 

Forslaget er at det er kommunene som er representert i Pandemirådet som rapporterer i skjemaet. 

Sak 205-21 Henvendelse til sentrale myndigheter? 

Oppfølging fra forrige møte 

Fra referatet: I den fasen av pandemien vi er i nå, er det krevende for lokalt helsevesen (og øvrige 

innbyggere) å forstå / tolke alle signalene rundt smittehåndtering gitt fra sentrale myndigheter, som 

jo ønsker at smittehåndtering skal vurderes og bestemmes lokalt. Det er behov for tydeligere 

avklaringer på mange spørsmål. Pandemirådet vil derfor i neste møte drøfte dette videre og 

eventuelt utarbeide en henvendelse til sentrale myndigheter. 

Drøfting: Sykehuset ønsker at sentrale myndigheter innfører flere nasjonale tiltak for å unngå enda 

høyere trykk på SHT om 1-2 uker. Hva gjelder lokale tiltak, ønsker de fleste kommunene målretta, 

effektive og lite inngripende tiltak som: Mye bruk av hurtigtester, jevnlig testing i skoler/klasser med 

mye smitte, jevnlig testing for uvaksinerte, screening av pasienter som innlegges på helsehus, øke 

vaksinasjonstakter for personer over 65 år osv. 

Dette vil kunne redusere risikoen for smitte i kommunene der den er størst 

Covid-trykket i sykehuset er ikke stort selv om det totale trykket er stort. 

Statsforvalter og FHI vil framskrive smittetallet / belastningen opp mot sykehuset og eventuelt 

komme med en anbefaling om tiltak. 

Konklusjon: Kommunene fortsetter med målrettede tiltak der smitten er. Hvis sykehuset ser at det 

øker sterkt med innleggelse av CV19-pasienter må vi diskutere tiltak. 

Sak 206-21 Hvordan skal uvaksinerte testes? Med antigenhurtigtest, eller med PCR?  
Innmeldt fra Senter for laboratoriemedisin 

Veileder kom i dag vedrørende dette (på sykehus): Det er en sterk anbefaling at ansatte som ikke er 

fullvaksinerte tester seg to ganger per uke med hurtigtest  

Neste møte: 30. november kl. 13:30.  

Odd Petter  


